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Програма вступного фахового випробування для вступників на здобуття ступеня 

«Бакалавр» за спеціальністю 125 «Кібербезпека» для осіб, які вступають на базі ОКР 

Молодший спеціаліст/ Укладачі: Т.В. Шабельник, О.Ф. Дяченко, С.В. Крівенко – 

Маріуполь: МДУ, 2020. – 12 с. 

 

 

Зміст програми вступного фахового випробування зі спеціальності 125 «Кібербезпека» 

для осіб, які вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст, визначений на основі базових 

дисциплін циклу професійної підготовки: вища математика та програмування.  

 

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри математичних методів та 

системного аналізу 

                       

                         протокол №  _8__  від  17 лютого 2020 р.  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

Абітурієнти, які вступають до МДУ для здобуття ступеня бакалавра на базі 

диплома молодшого спеціаліста, здобутого за спорідненими спеціальностями 

«Розробка програмного забезпечення», «Обслуговування систем баз даних і знань», 

на 3 курс за спеціальністю 125 Кібербезпека складають письмовий фаховий іспит. 

 Вступники складають письмовий фаховий іспит. Екзаменаційний білет 

складається з 5 завдань (3 теоретичні та 2 практичних)  з дисциплін: «Дискретна 

математика», «Вища математика», «Комп’ютерні мережі», «Операційні системи», 

«Алгоритми та структури даних», який оцінюється за 200-бальною шкалою.   

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ  

 

      Для вступу на спеціальності ОС «Бакалавр» на базі диплому молодшого 

спеціаліста оцінювання знань відбувається за 200-бальною системою, розробленою 

Українським центром оцінювання якості освіти для кожного навчального 

предмета: 

 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 

 

 

Критерії оцінювання відповідей 

Вступний фаховий іспит за спеціальністю125 «Кібербезпека» оцінюється за 

200-бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 200, мінімальна –0. 

Прохідний бал – 100. Максимальна кількість балів за кожне завдання – 40 балів. 

180-200 балів – «відмінно».  Вступник виконав всі завдання у повному обсязі, 

має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовує їх для відповідей на запитання та для виконання 

практичних завдань. Студент уміє самостійно аналізувати, узагальнювати 

навчальний матеріал, приймати рішення, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Апелює до сучасних наукових досліджень. 

140-179 балів – «добре». Вступник виконав усі завдання в повному обсязі, 

знає суттєві ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити  основні 

закономірності, самостійно застосувати знання в стандартних ситуаціях. Володіє 

розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням, класифікацією, 

порівнянням), вміє робити висновки, самостійно виправляти допущені помилки. 

Відповідь студента повна, вірна, логічна, обґрунтована, але їй бракує власних 

суджень.  

100-139 балів – «задовільно». Вступник  виконав усі завдання, виявляє знання 

і розуміння основних положень навчального матеріалу, здатний з неточностями 
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дати визначення понять, сформулювати власну думку; відповіді правильні, але 

недостатньо осмислені. За допомогою викладача здатний аналізувати, 

узагальнювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком. Але відповідь досить схематична, поверхова. 

99-0 балів – «незадовільно». Вступник відтворює незначну частину 

запропонованих завдань, має нечіткі уявлення про поставлені запитання з 

фундаментальних дисциплін професійної підготовки, виявляє нездатність 

елементарно викласти думку; не впорався із практичними завданнями.  

 

Програма питань для абітурієнтів,  

які вступають на базі ОКР молодший спеціаліст 

на 3 курс за спеціальністю 125  «Кібербезпека» 

 

Вимоги до теоретичної підготовки із дисциплін: 

 

1. Алгоритми і структури даних 

Теорія складності алгоритмів. Побудова та аналіз алгоритмів. 

Класифікація алгоритмів. Абстрактні типи даних. Оцінка складності алгоритмів, 

класифікація алгоритмів за складністю. NP-повнота алгоритмів. 

Основні структури даних і алгоритми їх оброблення. Вступ до структур 

даних. Класифікація структур даних. Прості структури даних. Арифметичні типи 

даних. Перерахований тип даних. Покажчики. Статичні структури даних. 

Класифікація алгоритмів сортування. Сортування за лінійний час. Швидке 

сортування. Сортування бульбашкою, вибіркою, вставками, розподілом, злиттям 

тощо (масиви, записи, черги, стеки, деки, списки тощо). Динамічні та нелінійні 

структури даних.  

Табличні структури даних, графи, дерева та алгоритми їх оброблення. 
Таблиці. Графи. Алгоритми на графах. Дерева. Двійкові дерева. Пошукові 

алгоритми. Динамічне програмування, жадібні алгоритми. Метод сходження, 

рекурсивний метод. Евристичні та ймовірнісні алгоритми на деревах і графах. 

 

2. Дискретна математика 

Теорія множин, відношення, відображення. Способи подання множин. 

Геометрична інтерпретація множин. Операції над множинами, алгебра множин. 

Потужність множин. Поняття відношення, подання відношень. Операції над 

відношеннями. Властивості бінарних відношень. Відношення еквівалентності, 

відношення порядку. Замикання відношень. Функціональні відношення. Види 

відображень. 

Теорія графів, дерева. Способи подання графів. Основні терміни (петлі, 

кратні ребра, маршрут, довжина маршруту, ланцюг, цикл, підграф, зв’язність, 

степінь вершин). Ізоморфізм графів. Операції над графами (додавання та вилучення 

ребра, додавання та вилучення вершини, побудова двоїстого графа, об’єднання, 

з’єднання, (декартовий) добуток, композиція). Планарні графи, критерій 

планарності. Побудова обходу в глибину. Побудова обходу в ширину. Критерій 

ейлеровості графа. Побудова ейлерового циклу графа. Побудова гамільтонових 

циклів графа. Пошук найкоротших відстаней між вершинами за допомогою 

алгоритмів Форда – Беллмана та Дейкстри. Побудова остових дерев мінімальної 

ваги. 
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Комбінаторний аналіз. Правила добутку та суми. Розміщення та сполучення 

без повторень та їх властивості. Розміщення та сполучення з необмеженими 

повтореннями. Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів. 

Поліноміальна формула. Формула включень та виключень. Застосування формули 

включень і виключень до задач про розміщення предметів. Поняття про рекурентні 

співвідношення. Числа Фібоначчі. Розв’язок лінійних рекурентних співвідношень 

із постійними коефіцієнтами. 

Булева алгебра. Способи подання булевих функцій. Основні операції з 

булевими функціями. Основні тотожності алгебри булевих функцій. Тотожні 

перетворення булевих виразів. Нормальні форми зображення булевих функцій. 

Основні замкнені класи булевих функцій. Побудова поліному Жегалкіна. Теорема 

Поста про повноту. Мінімізація булевих функцій.  

Основи теорії автоматів. Способи подання автоматів. Автомати-розпізнавачі 

та автомати-перетворювачі. Зв’язок між регулярними виразами та скінченними 

автоматами. 

 

3. Вища математика 

Функція однієї змінної та числові послідовності. Поняття функціональної 

залежності між змінними. Поняття функції. Способи задання функції. Аналітичний 

спосіб задання функції. Область визначення та область значень функції. 

Властивості функцій: обмеженість і необмеженість, зростання і спадання, парність 

і непарність, періодичність. 

Геометричне зображення функцій. Побудова і аналіз графіків функцій. 

Основні елементарні функції та їх графіки (ціла і дробова раціональні функції, 

степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні функції). 

Означення числової послідовності. Обмежені та монотонні послідовності. 

Границя послідовності. Властивості збіжних послідовностей. Основні теореми про 

границі послідовностей. Ознаки існування границі. 

Границя функції та неперервність. Означення границі функції. Односторонні 

границі. Чудові границі. Неперервність функції в точці та на проміжку. Точки 

розриву функцій та їх класифікація. 

Диференційовані функції. Правила диференціювання. Похідні основних 

елементарних функцій. Похідна складних, обернених та неявних функцій. Похідні 

вищих порядків. 

Розкриття невизначеностей при пошуку границь. Правило Лопіталя.  

Дослідження функцій та побудова графіків. Зростання та спадання функцій. 

Екстремуми функцій. Опуклість та угнутість функцій. Точки перегину. Асимптоти 

графіка функції. Загальна схема дослідження функцій та побудови їх графіків. 

Невизначений інтеграл. Первісна функція і невизначений інтеграл. 

Властивості невизначеного інтеграла. Інтеграли від основних елементарних 

функцій. Таблиця невизначених інтегралів. 

Метод безпосереднього інтегрування. Метод інтегрування заміною змінної 

інтегрування та частинами. 

Інтегрування раціональних дробів. Поняття раціонального дробу. 

Найпростіші раціональні дроби. Розклад правильного дробу на суму найпростіших. 

Інтегрування раціонального дробу. 

Інтегрування тригонометричних виразів. Інтегрування тригонометричних 

функцій за допомогою універсальної тригонометричної підстановки. Визначений 
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інтеграл. Теорема Ньютона-Лейбніца. Заміна змінної та формули інтегрування 

частинами у визначеному інтегралі. Геометричні застосування визначеного 

інтеграла.  

Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші, достатні умови 

існування та єдиного розв’язку. Загальний розв’язок, загальний інтеграл. Рівняння з 

відокремлюваними змінними. Рівняння, що зводяться до рівнянь з 

відокремлюваними змінними. Однорідні диференціальні рівняння. Лінійні 

неоднорідні диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння вищих порядків, 

найпростіші випадки зниження порядку в диференціальних рівняннях вищих 

порядків.  Системи лінійних однорідних диференціальних рівнянь з сталими 

коефіцієнтами. Лінійні неоднорідні системи. Властивості розв’язків лінійних 

неоднорідних систем. 

 

4. Комп'ютерні мережі 

Принципи побудови та організації взаємодії в комп’ютерних мережах. Локальні 

мережі. Еволюція комп’ютерних мереж. Загальні принципи побудови КМ (спільне 

використання ресурсів, мережеві інтерфейси, зв'язок комп’ютера з периферійними 

пристроями та т.і.). Призначення та класифікація КМ. Топології фізичних зв’язків. 

Корпоративні мережі.Апаратні засоби КМ та їх функції. Пакети, протоколи і методи 

управління обміном. Модель OSI. Мережеві характеристики. Бездротові локальні 

мережі. Персональні мережі і технологія Bluetooth. Мережі сімейства Ethernet, 

особливості їх організації та експлуатації. Розрахунок конфігурації мережі Ethernet. 

Мережі Token-Ring, Arcnet, FDDI, 100VG-AnyLAN.  

Глобальні комп’ютерні мережі. Програмне забезпечення комп’ютерних мереж. 
Глобальні мережі: загальна характеристика, класифікація, технології глобальних 

мереж. Протоколи ТСР/ІР. Система адресації в Інтернеті. Транспортні послуги і 

технології глобальних мереж: базові поняття, технологія frame Relay, технологія 

ATM, віртуальні приватні мережі. Віддалений доступ. Принципи ідентифікації та 

використання доменних імен. DNS. Інформаційні послуги та ресурси Інтернету: 

World Wide Web, FTP, електронна пошта, групи новин, IRC, IP-телефонія. Пошук 

інформаційних ресурсів: пошукові каталоги та покажчики, принцип дії. Програмне 

забезпечення комп’ютерних мереж. Технологія клієнт/сервер. Основні поняття 

інформаційної безпеки. Основні види порушень режиму мережної безпеки. Методи 

захисту локальних мереж від несанкціонованого доступу за допомогою проксі-

серверів та систем firewall. Системи кодування даних та рівні безпеки, прийняті у 

браузері MS Internet Explorer. Основні поняття та концепції криптографії. 

Використання криптографічних систем при захисті інформації в Інтернеті. Норми 

та правила поведінки під час роботи в Інтернеті (сітьовий етикет). 

 

5. Операційні системи 

Основні поняття і характеристики операційних систем 

Класифікація операційних систем (ОС). Поняття Призначення типи та основні 

функції ОС. Особливості структурної організації ОС. Поняття ядра ОС. 

Монолітне ядро. Системи з архітектурою мікроядра. Об'єктно-орієнтований 

підхід. Концепція множинних прикладних середовищ. Системи з розподіленою 

організацією 

Управління процесами 
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Поняття «процес». Поняття ресурсу обчислювальної системи. Алгоритми 

розподілу ресурсів. Операції над процесами. Використання блокуючих змінних. 

Неподільні операції. Тупики. Семафори. Потоки і нитки. Системні виклики та 

переривання. Багатозадачність 

Загальна модель файлової системи  

Поняття файлової системи і її склад. Імена і типи файлів. Логічна організація 

файлу. Фізична організація та адресу файлу. Права доступу до файлу. Відображені 

в пам'ять файли. 

Управління розподіленими ресурсами. Виклик віддалених процедур. 

Процеси і нитки в розподілених системах 

Способи адресації. Типи примітивів. Способи організації обчислювального 

процесу з використанням ниток. 

 

1. Завдання з дисципліни «Алгоритми та структури даних». 
 

1. Написати програму, яка реалізує алгоритм сортування злиттям. 

2. Написати програму, яка реалізує алгоритм швидкого сортування. 

3. Написати програму, яка реалізує алгоритм сортування Шелла. 

4. Написати програму, яка реалізує алгоритм сортування бульбашкою. 

5. Написати програму, яка реалізує алгоритм сортування вставками. 

6. Написати програму, яка реалізує пошуковий алгоритм. 

7. Написати програму, яка реалізує алгоритм сортування методом вибірки у 

порядку спадання  

 

2.Завдання з дискретної математики. 

1. Довести чи спростувати рівність       CABBACBA   . 

2. На множині цілих чисел Z  задано відношення  023),(  yxyxF . 

Визначити, чи є F  рефлексивним, антирефлексивним, симетричним, 

антисиметричним, транзитивним відношенням? 

3. Знайти кількість і суму натуральних чисел від 1 до 1000, що діляться на 6 та 

не діляться на 5 и 12. 

4. Знайти кількість n -значних чисел, що діляться на 5, в запису яких є рівно 4 

дев’ятки та хоч одна п’ятірка ( 5n ). 

5. Побудувати ейлерів цикл в графі V={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; 

E={(1,4),(1,5),(1,7),(1,9),(2,4),(2,6), 

(2,7),(2,8),(2,10),(2,11),(3,5),(3,8),(4,7),(4,9),(4,10),(4,11),(4,13),(4,15),(5,6), 

(5,9),(6,8),(6,11),(6,12),(6,14),(7,10),(8,10),(9,11),(11,13),(11,15),(12,14)}. 

6. Побудувати обхід у глибину та ширину в графі 

V={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; E={(1,10),(1,11),(2,14),(2,15),(3,7), 

(3,9),(3,14),(3,15),(4,6),(4,11),(4,12),(4,13),(5,7),(5,12),(5,13),(5,15),(6,7), 

(6,11),(6,13),(6,14),(7,14),(7,15),(8,12),(8,15),(9,10),(9,14),(10,15),(12,15)}. 

7. Побудувати поліном Жегалкіна для функції BBCACABf  .  

 

3. Завдання з вищої математики 

1. Знайти границю: 
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2. Скласти рівняння дотичної і нормалі до кривої в точці: 2

02 3 1,   2y x x x          

3. Для функції :f R R  обчислити 
   0
n

f :    cos arcsinf x m x , m R  

4. Знайти 

2

2

d y

dx
,  де    1 ty y t t e   ,   ttetxx  . 

5. Обчислити границю, застосувавши правило Лопіталя:  
0

sin
lim

sinx

tgx x

x x




  

6. Знайти ;dx)1xln(x  . 

7. Обчислити інтеграл Рімана 
1

3
0 2 4

dx

x
  

8. Знайти умовні екстремуми функції f  при заданій умові: 

 , , 2 2f x y z x y z   , 
2 2 2 9x y z   . 
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